
1. Altura de uma escada 
O problema seguinte, adaptado de um manuscrito alemão do 
séc. XVI, tem como objectivo determinar a altura de uma 
escada. 

 
“ Há uma torre com 200 pés de altura e, à volta da torre, há um canal com 60 
pés de largura. É preciso fazer uma escada que chegue até ao topo da torre e 
que passe por cima da água. Que comprimento deve ter a escada?” 

 
 

2. Roma e Constantinopla 

 
Desde sempre que muitos textos 
matemáticos incluem problemas para os 
leitores resolverem. Alguns deles são puras 
fantasias.  O problema que segue é uma 
adaptação  de um problema surgido num 
manuscrito italiano do séc. XIV. 
 
 
 

“As muralhas quadradas da cidade de Roma têm de perímetro 18. As muralhas da cidade de Constantinopla têm a 
forma de um triângulo equilátero e um perímetro de 18. Qual é a cidade com maior área?” 

 

 

3. Pico do Everest 

 
O pico mais alto do Everest tem  cerca de 
8,85 km de altitude.   
Considera a Terra como uma esfera de raio 
6378 km. 

 

Uma pessoa que esteja  no pico mais alto do 
Everest, aproximadamente, a que distância, 
d, consegue ver no horizonte, supondo que 
não há qualquer tipo de problema de 
visibilidade?  
Na figura, está patente um esquema da 
situação.  Apresenta todos os cálculos que 

efectuares. 
 

4. O Bambu 
O seguinte problema é adaptado do livro chinês Nove Capítulos da Arte 
Matemática, do séc. I a.c. 
Um bambu partiu-se, a uma altura do chão de 2,275 m e a parte de cima, ao cair, 
tocou o chão, a uma distância de 1,5 m da base do bambu. Qual era a altura do 
bambu, antes de se ter partido? Apresenta todos os cálculos que efectuares.  
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5. Círculos tangentes 
Os Sangakus são tábuas comemorativas, em madeira, oferecidas 
a pequenos santuários japoneses, provavelmente, como forma de 
agradecer aos deuses a descoberta de um teorma matemático. As 
tábuas contêm problemas matemáticos, envolvendo, normalmente, 
vários círculos.  
O problema seguinte foi adaptado de um dos problemas contidos 
numa tábua datada de 1892 e encontrada na localidade de Miyagi.  

 

 

 

 
Os círculos têm um único ponto em comum P e [ ]CD  é tangente a 
ambos os círculos. O raio do círculo de centro em A mede 3 cm e 
o raio do círculo de centro em B mede 2 cm. Determina o valor 
exacto da medida do comprimento de [ ]CD  

 
 

6. A Torre 
É uma torre de 20 braças de comprimento, a saber a altura dela é 20 braças. E 
está uma escada encostada a ela, de tamanho igual à dita torre e a escada 
afastou-se em baixo 12 braças.  
Pergunto: quanto abaixou de cima?  
 

 

 

 

7. Verso 151 
      Se a hipotenusa é 85 descobre os números inteiros que são os outros lados.  

 

8. A mosca 
Uma mosca poisa constantemente num monte de esferas. Sabendo que as esferas 
têm 3 cm de raio, a que altura do chão se encontra a mosca? Apresenta os 
cálculos que efectuares e o resultado com aproximação ao milímetro. 

 

9. Passeando por um cubo 
 

Na figura 1 está representado um cubo com 2 m de aresta. Um caracol 
encontra-se no vértice B e pretende ir para o vértice A, percorrendo o 
caminho mais curto possível. O caracol pode deslocar-se sobre qualquer uma 
das faces do cubo. 

 
A planificação da superfície do cubo, figura 2, ajuda a compreender o 

caminho que o caracol terá de percorrer. Mostra que o comprimento desse 

caminho é m20 . 
 


